
FRIVILLIG & 
FORSIKRET  
af kommunen?

Er du i tvivl?
Har du brug for at vide mere, er du velkommen til at tage en snak med en af 
kommunens forsikringskonsulenter. 

Lisette Hede Rosenstand  
lros@skanderborg.dk  
T: 8794 7169

Du kan læse mere om forsikring af frivillige på:
Frivillighed.dk – Center for Frivilligt Socialt Arbejde
Socialministeriet.dk – Socialministeriet

Iben Skov  
iben.westphall.skov@skanderborg.dk 
T: 8794 7178

Jeanette Hansen  
jeanette.hansen@skanderborg.dk 
T: 8794 7106



Ja – du er forsikret, men kun når  
du yder en frivillig indsats, der  
knytter sig til de opgaver,  
Skanderborg Kommune  
løser.

Kommunens forsikring af frivillige
Som frivillig i Skanderborg Kommune har vi forsikret dig.

Kommer du til skade i forbindelse med din frivillige aktivitet, er du forsikret på 
samme vilkår som kommunens ansatte med den dækning, der står i arbejdsska-
desikringsloven.

Kommer du som frivillig til at lave skade på en ting eller på en anden person, er 
du forsikret på kommunens ansvarsforsikring på lige fod med medarbejderne 
ved kommunen.

Når skaden er sket
Du skal ikke være registreret for at være omfattet af kommunens forsikring.  
Når du skal anmelde en skade, skal du kontakte din nærmeste kommunale leder, 
som foretager en anmeldelse i InsuBiz.

Når forsikringsteamet har modtaget anmeldelsen, modtager du en bekræftelse 
sammen med en vejledning om det videre forløb.

Her er et par eksempler  
på den type frivilligt arbejde:

   Frivillig i en genbrugsbutik  
– fx salg, regnskab

   Frivillig gartner  
– fx havehjælp på et plejehjem

   Frivillig rådgiver  
– fx retshjælp, medicinsk og  
sundhedsfagligrådgivning

Her er et par  
eksempler: 
   Frivillig besøgsven
   Frivillig lektiehjælp

   Frivillig vågekone

Din indsats som frivillig er uvurder-
lig, og du er forsikret, når du yder 
en frivillig indsats, der knytter sig til 
kommunens arbejde.

Hvis du som frivillig er tilknyttet 
fx Røde Kors, Ældresagen eller en 
lokal borger- eller ejerforening og 
yder en frivillig indsats, der knyt-
ter sig til kommunens opgaver, 
vil du ofte være forsikret gennem 
foreningen. Derfor er det en god 
idé at undersøge, om foreningen 
har tegnet forsikring for sine 
medlemmer, og om du er dækket 
af den. Hvis ikke, er du dækket af 
kommunens forsikring.


